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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชน 
มากท่ีสุด และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบั ติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนท่ีอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และสามารถแก้ไขปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด สามารถพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นต่อไป 
        

        
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

................................. 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  1.1.1 ที่ต้ัง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ระหว่างบริเวณเส้นละติจูด 14-15 องศาเหนือ        
ลองติดจูด 102-103 องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 200-223 เมตรบริเวณตอนกลางค่อน
ไปทางทิศตะวันออกของพื้นท่ีอ าเภอปักธงชัย ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปักธงชัย มาทางทิศใต้ ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังอยู่เลขท่ี 35 หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง
ศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  1.1.2 เขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้            ติดต่อกับต าบลส าโรง และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลนกออกและต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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  1.1.3 แนวเขตพื้นที่ 
  1) ด้านทิศเหนือ 
  ติดต่อกับเขตต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากตรงบริเวณติดต่อเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ
พิกัด อาร์เอส 800230 ไปทางทิศตะวันออก โดยถือกึ่งกลางคลองล าพระเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต ส้ินสุดตรง
บริเวณเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างคลองล าพระเพลิงและคลองล าเชียงสา    
ไหลมาบรรจบกันตรงบริเวณบ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี 870253 ระยะทางยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 
  2) ด้านทิศตะวันออก 
  ติดต่อเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากตรงบริเวณ   
บ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี 870253 ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองล าพระเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต ส้ินสุด
ท่ีแนวแบ่งเขตบ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกึ่งกลางเหมืองล าพระ
เพลิงเป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด เอสบี 853237 ระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
  3) ด้านทิศใต้ 
  ติดต่อเขตต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลางเหมือง     
ล าพระเพลิง ตรงบริเวณพิกัด เอสบี 853237 (แนวเขตหมู่บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตก ตามคลองล าเชียงสา โดยถือกึ่งกลางคลองล าเชียงสา วกไปทางทิศใต้ถึงฝาย
ท านบมะค่า ตรงไปถึงคลองล าค้างพลู บริเวณพิกัด เอสบี 846224 แล้วตรงไปทางทิศตะวันตก ตามคลอง    
ล าเชียงสา ส้ินสุดท่ีเขตต าบลสะแกราช (บริเวณฝายท านบดินฝายน้อย) บริเวณพิกัด เอสบี 824214 ระยะทาง
ยาวประมาณ 1.1 กิโลเมตร  
  4) ด้านทิศตะวันตก 
  ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลนกออก และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณฝายท านบดินฝายน้อย บริเวณพิกัด เอสบี 824214 ไปทางทิศเหนือ ตามทาง
เกวียน ส้ินสุดเขตเทศบาลต าบลนกออก และเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา บริเวณพิกัด อาร์เอส 800230 ระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะสภาพ
พื้นท่ีเป็นแบบราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 200-223 เมตร 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศท่ัวไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ าเป็นฤดูกาลมี 2 ชนิด ได้แก่ ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมนี้มี
แหล่งก าเนิด   มาจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและประเทศจีน จะพัด
พาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้ง  ส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปล่ียนเป็น
ลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรซึ่งจะพัดเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย      
มีผลท าให้บริเวณต าบลเกษมทรัพย์มีเมฆมากอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป ฤดูกาลของต าบลเกษมทรัพย์ 
โดยท่ัวไปแล้วเมื่อพิจารณาตามลักษณะ ลม ฟ้า อากาศ ของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
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  1) ฤดูหนาว 
  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมต าบลเกษมทรัพย์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียน
ฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอนอาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง    
ซึ่งในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมา      
ปกคลุมมีผลท าให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
  2) ฤดูร้อน 
  เริ่มต้นต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ
เดือนเมษายน บริเวณต าบลเกษมทรัพย์ ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์เต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวท่ัวไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยท่ัวไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกัน
ของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟ้าคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    
พายุฤดูร้อน 
  3) ฤดูฝน 
  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อน
และช้ืน จากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน)  ท่ีพาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย และจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ต าบลเกษมทรัพย์มีฝน
ตกชุกท่ัวไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีน
ตอนใต้ ท าให้ฝนลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าฝนท้ิงช่วงซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้น
รุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศ (ร่องฝน) จะเล่ือนกลับลงมาทาง
ใต้พาดผ่านบริ เ วณต าบลเกษมทรัพย์อี กครั้ งหนึ่ งท าให้ มีฝนตก ชุก ต่อ เนื่ อ งอี กจนกระ ท่ังมร สุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให้เกิด
อากาศเย็นและมีฝนลดลง 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งเป็นดินร่วน กล่าวได้ว่าดินในพื้นท่ีต าบล       
เกษมทรัพย์มีศักยภาพปานกลาง  ต้องปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินเป็นบางแห่ง  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ ได้แยกจากต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 10
สิงหาคม 2532 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2532 และได้ยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2540  โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านหนองศาลา นายเสนาะ    รอดประเสริฐ 
2 บ้านเกษม นางสาวช้อย  กรีจังหรีด (ก านันต าบลเกษมทรัพย์) 
3 บ้านท่าเย่ียม นายสัญญา    แตงเกษม 
4 บ้านหลุมข้าว นายวันชัย     สินจังหรีด 
5 บ้านเก่านางเหริญ นายสมทบ    ประสบสุข 
6 บ้านปอนางเหริญ นางสุดใจ      สวนสระน้อย 
7 บ้านโคกนางเหริญ นางจ าปา      เครือศรี 
8 บ้านดอนมะเฟือง นายพรชัย     ส่วนเสน่ห์ 
9 บ้านตะคร้อ นายปิยะ       เดชจังหรีด 

  

 2.2 การเลือกต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งเขตการเลือกต้ังเป็น จ านวน 1 เขต 9 หน่วย  ซึ่งการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 20
ธันวาคม 2563 มีจ านวนประชากรท่ีมีสิทธิเลือกท้ังส้ิน 2,882 คน  
 
3. ประชากร 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน จ านวน 3,591 คน แยกเป็น   
  - เพศชาย  จ านวน   1,726  คน   
  - เพศหญิง  จ านวน   1,865  คน  
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านหนองศาลา 148 237 247 484 

2 บ้านเกษม 97 169 189 358 

3 บ้านท่าเย่ียม 57 75 95 170 

4 บ้านหลุมข้าว 123 202 229 431 

5 บ้านเก่านางเหริญ 210 326 344 670 

6 บ้านปอนางเหริญ 76 119 119 238 

7 บ้านโคกนางเหริญ 213 319 348 667 

8 บ้านดอนมะเฟือง 94 151 161 312 

9 บ้านตะคร้อ 89 128 133 261 

รวม 1,107 1,726 1,865 3,591 
 

ท่ีมา :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564) 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีสถานศึกษาท้ังหมด 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
  1.ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตต าบลเกษมทรัพย์          
มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียน จ านวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  2.ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหลุมข้าว และโรงเรียน
บ้านนางเหริญ 
  3.ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) คือ โรงเรียนวัดหลุมข้าว 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีท่ีอ่านหนังสือวารสารประจ าหมู่บ้าน จ านวน 2 แห่ง คือ บ้านหลุมข้าว และ
บ้านปอนางเหริญ 
 4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุข จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหลุมข้าว 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางเหริญ 
  3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน  9  แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม 
 4.4 ยาเสพติด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จ าแนกได้ดังนี้ 
 - ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ ชาย 318 คน หญิง 429 คน รวม 747 คน 
 - ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ชาย 49 คน หญิง 58 คน รวม 107 คน 
 - ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน   
ท่ีมา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564) 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 5.2 การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้า มีการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน แต่ยังมีครัวเรือน
บางส่วนท่ียังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าวได้มีการขยายตัวออกจากชุมชนแบบกระจัด
กระจาย และอยู่ห่างจากชุมชน หากท าการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าไป อาจท าให้ภายในชุมชนหลักมี
กระแสไฟฟ้าใช้ ไม่เพียงพอ เกิดภาวะท่ีเรียกว่าไฟตก 
 5.3 การประปา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ด าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย เพื่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าซึ่งด าเนินการแล้วท้ัง 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมตามซอย
ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน และยังมีหลายหลังคาเรือนท่ีท่ียังใช้ระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีท้ังระบบประปาผิวดิน
และระบบประปาบาดาล คาดว่าอนาคตจะขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคท่ัวทั้งต าบล 
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 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีการส่ือสารท่ีส าคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และมี
เครือข่ายของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS DTAC TRUE และ CAT 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์ปักธงชัย ต้ังอยู่ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีบริษัทขนส่งเอกชนให้เลือกใช้บริการอีกหนึ่งช่องทาง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  เนื้อที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรท้ังหมด ต าบลเกษมทรัพย์ 6,500 ไร่ประชากรในต าบล
เกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเล้ียงสัตว์เพื่อการจ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อ
เกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป โดยพื้นท่ีการเกษตรแยกทั้งหมด 6,500 
ไร่ แยกเป็น 
   - ท านา จ านวน 4,705 ไร่ 
   - ท าไร่ จ านวน 873 ไร่ 
   - ไม้ผล จ านวน 200 ไร่ 
   - ไม้ยืนต้น จ านวน 50 ไร่ 
   - พืชผัก จ านวน 45 ไร่ 
   - อื่นๆ จ านวน 627 ไร่ 
 6.2 การประมง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีการประมง คือ บ่อเล้ียงปลา ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 บ้านเกษม และหมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค และการเล้ียงสุกรในบางหมู่บ้าน 
 6.4 การบริการ 
  - ปั๊มน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง (ปั๊มหมุนขนาดเล็ก) 
  - โรงสี จ านวน 10 แห่ง 
  - ร้านตัดผม จ านวน 3 แห่ง 
  - ร้านซ่อมรถ จ านวน 4 แห่ง 
  - รับซื้อขยะ จ านวน 1 แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ 
  1. วัดมนต์มาวาส-วัดป่านางเหริญ  เป็นวัดท่ีมีเจดีย์สวยงามมาก ต้ังอยู่กลางสระ มีโบสถ์ต้ังอยู่บน
เนินดิน มีป่าไม้ร่มรื่น และเป็นท่ีต้ังของส านักงานโครงการแสงเทียนส่องทาง แต่ยังคงความเป็นป่าผสมผสานกับ
พระพุทธศาสนาอย่างลงตัว  
  2. บึงหนองศาลา เป็นบึงน้ าขนาดประมาณ 100 ไร่ มีเกาะอยู่กลางน้ า บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม
  6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีแหล่งอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้าน ก.ประพันธ์
คอนกรีต ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ และร้านยุภาพรคอนกรีต ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 
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 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  - กลุ่มอาชีพท าดอกไม้จันท์ หมู่ท่ี 7  
  - กลุ่มอาชีพท าแหนมหมู  หมู่ท่ี 7  
  - กลุ่มอาชีพท าข้าวแตน หมู่ท่ี 6 
  - กลุ่มอาชีพถนอมอาหาร (พริกแกง, ไข่เค็ม)  หมู่ท่ี 5  
  - กลุ่มอาชีพท าขนมนางเล็ด หมู่ท่ี 2 
 6.8 แรงงาน 
  ประชากรในต าบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเล้ียงสัตว์เพื่อ
การจ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในต าบล จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
  1) วัดหนองศาลา ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านหนองศาลา 
  2) วัดหลุมข้าว  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 
  3) วัดมนต์มาวาส-วัดป่านางเหริญ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ 
  4) วัดใหญ่นางเหริญ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านโคกนางเหริญ 
  5) ส านักสงฆ์ตุ๊กตาทอง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 บ้านดอนมะเฟือง 
  6) ส านักสงฆ์สวนเมตตา ภาวนา  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 บ้านดอนมะเฟือง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีและงานประจ าปีของประชาชนในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  1) งานประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
  2) งานประเพณีวันสงกรานต์ 
  3) งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  4) งานประเพณีลอยกระทง 
  5) งานประเพณีลอยแพ หมู่ 6 บ้านปอนางเหริญ 
  6) งานเทศมหาชาติ หมู่ 1-9  
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น “ภาษาโคราช” หมู่ท่ี 1 2 3 4 และ 9 จะใช้ภาษาถิ่น “ภาษาโคราช” เป็นภาษาหลัก   
ในการติดต่อส่ือสาร  
  ภาษาถิ่น “ภาษาอีสาน” หมู่ท่ี 5 6 7 และ 8 จะใช้ เป็นภาษาหลักในการติดต่อส่ือสาร 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ในต าบลเกษมทรัพย์มีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ไม้กวาดทางมะพร้าว โดยชาวบ้านใช้เวลาว่างในการ
ประกอบอาชีพเสริมโดยการหาทางมะพร้าว มาดัดแปลงท าเป็นผลิตภัณฑ์ตามตลาดต้องการ เช่น ท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 1. แหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีไหลผ่านพื้นท่ีต าบลเกษมทรัพย์มีลักษณะเป็นล าน้ า ล าห้วย ส่วนใหญ่จะเป็น   
ล าคลองสาขาท่ีแตกออกมาจากล าน้ าสายหลัก ท่ีส าคัญมีดังนี้ 
  1) ล าเชียงสา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก  
  2) ล าพระเพลิง มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก 
  3) คลองค้างพลู เป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าเชียงสา และเป็นแนวแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบล
เกษมทรัพย์และต าบลส าโรง 
  4) คลองทุ่งงาม เป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าพระเพลิง และรับน้ าจากบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรม   
เขตพื้นท่ีชลประทานล าพระเพลิง โดยเริ่มจากบริเวณบ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 9 ต าบลเกษมทรัพย์ และส้ินสุดบริเวณ
บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน  
 2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  1) เหมืองทุ่งลี เป็นเหมืองชลประทานคอนกรีต โดยแยกจากฝายบ้านปรางค์ห้วยล าพระเพลิง 
บริเวณบ้านปรางค์ ต าบลนกออก ส้ินสุดท่ีสระน้ าบึงหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ 
  2) เหมืองดาดคอนกรีต บ้านปอนางเหริญเป็นเหมืองคอนกรีต โดยแยกจากฝายใหญ่ล าเชียงสาและ
ส้ินสุดท่ีคลองค้างพลูด าเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  3) สระน้ าบึงหนองศาลา ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่  โดยใช้เป็นแหล่งน้ า
ดิบในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  
  4) สระน้ าหนองม่วง ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อท่ีประมาณ 95 ไร่  โดยใช้เป็นแหล่งน้ าดิบ 
ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
 8.2 ป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ท่ีส าคัญในเขตอ าเภอปักธงชัย คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวง พื้นท่ี 204,750 ไร่ 
และป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา ปักธงชัย โชคชัย พื้นท่ี 7,500 ไร่  
 8.3 ภูเขา 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ ไม่มีทรัพยากรภูเขาอยู่ในพื้นท่ี แต่อยู่ใกล้เขตภูเขาภูหลวง ภูเขาปักธงชัย 
และภูเขาอุทยานแห่งชาติทับลาน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

................................. 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐการพัฒนาประเทศ

ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้
น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับท่ี 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผน ฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ        
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน ฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม คน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน  เพื่อก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยเฉพาะ

การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยท้ังการสร้างงานท่ีเหมาะสมการฟื้นฟูและดูแล
สุขภาพ  

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคน

ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก 

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษี

ท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่าใน        
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
 ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน  มีการกระจายอ านาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่าย

โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นท่ี
เมือง  การเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ท้ังการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ฯ 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 พัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ

โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นท่ี  รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดย

มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  ตลอดจนมาตรฐานต่างๆท่ีไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกท้ังในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน (พฤษภาคม 2563) 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิ จหลักของ
ประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มี
อัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา

ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  
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3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

4. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง  
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676 
ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 3.5 
ต่อปี 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446 
(ปี 2560) 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหล่ือมล้ า

ทางสังคม  
3. ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม  
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  

 5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 (13 กันยายน 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะฝุายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก 
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 -2570) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ในวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 และประชุมย่อยรายด้านระหว่างวันท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2564 และวันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2564 โดย
ยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 13 กรอบร่างแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 นโยบายรัฐบาล และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อ ร่วมกันก าหนด          
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่ม จังหวัดให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและ
สร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) รอบใหม่ 
ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพร และอาหารปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาท่ีมีช่ือเสียง  
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และ

สังคมเป็นสุข  
  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
     ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) คือ  
 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค  
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง” 

 
  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง 
2. เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร 
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      3. เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 
       4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
       5. เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตท่ีดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค 
       7. เป็นสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยและปูองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
       8. มีส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   
      2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ         
เพื่อสังคมคุณภาพสูง      
        4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
       5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
“ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 

1) วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
2. เพื่อยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3. เพื่อเช่ือมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. มีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน 1.08 ล้านไร่ต่อปี 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตการเกษตรท่ีลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
5. สินค้าเกษตร์มีมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
6. การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ต าบล 1 วิสาหกิจชุมชน 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรม โดยการขุดลอก     

ล าน้ า การขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน การสร้างฝายเพื่อชะลอน้ า การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อร่วมกัน
ดูแลแม่น้ าล าคลองและระบบส่งน้ า การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดินเป็นของ
ตนเอง การส ารวจ วิเคราะห์ และวิจัยดิน การปรับปรุง แก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม  อนุรักษ์ทรัพยากรดิน
และน้ า จ าแนกประเภท ส ามะโนท่ีดิน การจัดท าระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดิน เพื่อวางแผนการใช้ท่ีดิน
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนาท่ีดิน 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
ด้วยการเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผลไม้ และสมุนไพร ให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริม
และสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับมาตรฐานมีการรับรอง ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกท่ีมีมูลค่าสูงตาม
ความเหมาะสมของพื้นท่ีแบบครบวงจร น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสิน ค้าเกษตรด้วยการใช้



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)                 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์     หน้า |  17 

 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง (Smart farmer) และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง   
และมีผลผลิตเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลผลิตและมีมูลค่าสูงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการผสมเทียมและการ
กระจายน้ าเช้ือพันธุ์ดี ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์หรือแมลงท่ีตลาดมีความต้องการสูง  ส่งเสริมการใช้อาหารและพืช
อาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรด้านการเล้ียงการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การ
ปรับปรุงพันธุ์ การจัดการอาหารและพืชอาหารสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมบริหารจัดการ ( Smart 
farmer) พัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Good Farming Management : GFM) ของกรมปศุสัตว์ รวมท้ังปศุสัตว์
อินทรีย์ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านโรงงานแปรรูป เพื่อให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ บรรจุหีบห่อ  
สินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/สถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตใน
ลักษณะแปลงใหญ่  เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมท้ังการศึกษาวิจัยด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
การแปรรูป และอื่น ๆ 

4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา    
โดยการยกระดับสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีดีส าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ า การส่งเสริม      
ให้เกษตรกรฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าได้รับมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีดี (ตามมาตรฐาน 
GAP) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าโดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิ ต      
สายพันธุ์ท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉล่ียต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต การจัดต้ังแปลงสาธิตการเพาะเล้ียง    
ด้วยระบบไบโอฟลอค (biofloc) เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมท้ังพัฒนามาตรฐาน      
การผลิตและการตามสอบสินค้าประมง และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่น หรือ ชมรม ให้มีความเข้มแข็ง 

5. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
โดยการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่ งยืน การผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าสัตว์น้ าประจ าถิ่นหรืออัตลักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและสัตว์น้ าท่ีมีความเหมาะสมให้เพียงพอต่อ
การบริโภคและการส่งออก การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ ารวมถึง
สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและน างานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีได้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

6. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ และการ
ส่งเสริมเกษตรกรในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตร
ให้มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร 

7. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร โดยจัดเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนด้านเกษตรและอาหาร รวมท้ังตลาดประมูลสินค้าเกษตร และ
ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

8. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่วยสินค้าการเกษตร เช่น การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช , จัดงาน Roadshow 
สินค้าปศุสัตว์ การจัดเทศกาลอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่โดยเน้นการสร้าง
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มาตรฐานการตลาดปศุสัตว์ เช่น การพัฒนาการซื้อขายโดยการช่ังน้ าหนัก ผลักดันให้เกิดการก าหนดราคากลาง
สินค้าปศุสัตว์ ตลาดซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- พัฒนาเพื่อยกระดับด้านการเกษตร 
(2) โครงการ 

- โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับ             

การท าเกษตรกรรม 
กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือก

ให้ได้มาตร ฐานและมีมูลค่าสูง 
กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ

ได้มาตรฐาน และมีผลผลิตเป็นท่ีต้องการของตลาด 
กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการประมง

ของจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมหลักท่ี 6 บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความ 

ยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
กิจกรรมหลักท่ี 7 ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
กิจกรรมหลักท่ี 7 ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 
“ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ" 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเท่ียว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมา 

ให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นท่ียอมรับ เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ และเช่ือมโยงในทุกมิติ 
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 
3. เพื่อยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
4. เพื่อยกระดับความเช่ือมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิต้ี (MICE City) ท่ีมีความปลอดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ขนส่ง ของจังหวัดนครราชสีมา   

ให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม     

เชิงนิเวศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 

1. GPP ด้านการท่องเท่ียว เพิ่มข้ันร้อยละ 1-2 ต่อป ี
2. ร้อยละ 80 – 85 ของนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ           

การท่องเท่ียวของจังหวัด 
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3. เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า         
10 -20 ชุมชนต่อปี 

4. ผู้เข้าร่วมในการจัดงานเมืองไมซ์ (MICE City) ของจังหวัด ร้อยละ 80 – 85 มีความเช่ือมั่น        
ในความปลอดภัยจากปัญหา Covid-19 

5. ระบบการคมนาคม ขนส่งของจังหวัด ได้รับการพัฒนา ครบท้ัง 3 ประเภท 
5. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อป ี
6. มีเงินลงทุนเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อป ี

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการท่องเท่ียว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็น

จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท โดยเฉพาะ       
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมการเดินท างท่องเท่ียว          
ของจังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน และรวมถึงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการระบบการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา ให้รองรับกับความต้องการของนักท่องเท่ียวในยุควิถีใหม่ 

2. ยกระดับเมืองท่องเท่ียวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกพื้นท่ี/ประเภท
ของเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เพื่อสร้างความยั่งยืน 

3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ (MICE City)        
โดยการสร้างอุปทานของโคราชเมืองไมซ์ซิต้ี ให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019   การส่งเสริมการจัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ของโคราชเมืองไมซ์           
(MICE City) และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โคราชเมืองไมซ์ เพื่อสร้างความยั่งยืน 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ระหว่าง EEC กับ CLMV 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

6. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการเพิ่มทักษะ
บุคลากรในจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา 

7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) โดยการส่งเสริม  
ให้เกิดกิจกรรมภายใต้กรอบทางการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern 
Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy)  ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เขตพื้นท่ีและการมีส่วนร่วมการลงทุนท่าเรือบกนครราชสีมาในรูปแบบ PPP การส่งเสริมและพัฒนา            
ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของศูนย์กระจายสินค้าภาคเอกชน 

8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเปูาหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ              
โดยการพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีท่ีมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า และการลงทุน 
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(2) โครงการ 
- โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว บริการ และ 

การลงทุน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเท่ียว (Tourism Eco System) 

ของโคราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวคุณภาพ 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับเมืองท่องเท่ียวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพื่อรองรับการจัดการประชุม 

นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ 
กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด

นครราชสีมา 
กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private 

Partnership: PPP) 
กิจกรรมหลักท่ี 8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเปูาหมาย และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
“เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง”  

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และวัยท างานท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติ   

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ 
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพที่ดี 
2. ร้อยละ 2๕ ของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีงานท า และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
3. เด็กอายุ 6-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีภาวะโภชนาการเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ก าหนด 
4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม ให้เจริญเติบโตตามวัย และผู้เรียน ทุก

ช่วงวัย ได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น อ่านออกเขียนได้ตามวัย คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้ 

5. เมืองเปูาหมายของจังหวัด จ านวน 2 เมือง ได้รับการประกาศเป็นเมือง Smart city พร้อมท้ัง
สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
3) แนวทางการพัฒนา 

1. ขับเคล่ือนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการใช้กลไกระดับต าบลในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุคุณภาพต่อเนื่อง และการใช้กลไกในระดับอ าเภอในการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานรวมถึงขับเคล่ือนชมรมผู้สูงวัยให้ไปสู่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการเพิ่มการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการ       
คัดกรอง ADL การลดกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และ การเพิ่มศักยภาพทีมปูองกันการพลัดตกหกล้ม 
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3. เร่งรัดการกลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปัญหา Covid-19 
โดยการใช้กลไกของต าบลท่ีใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากท่ีสุดใน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน           
ด้านการด ารงชีวิตท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน ในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์            
จากนวัตกรรมและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า     
เพื่อการสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นและ   
มีเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเตรียมความพร้อม           
เด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตตามวัยก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้คลอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพื้นท่ีการ
พัฒนาเด็กวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งให้ครอบคลุมตามหลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ         
ท่ีจ าเป็น และมีขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้ 

5. เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหล่ือมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
เพื่อให้อยู่ดีมีสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และ
ส่งเสริมการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลไกระดับพื้นท่ีในการขับเคล่ือนการด าเนิ นการช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางทุกช่วงวัย 

6. ส่งเสริมการขับเคล่ือนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมท่ีเป็นธรรมไม่ทอดท้ิงกัน โดยการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา และ
ขยายฐานไปสู่ทุกหน่วยทางสังคมของจังหวัด และการสนับสนุนการสร้างเสริมในการวิเคราะห์และรับรู้ข่าวสาร
ท่ีถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจ ในการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ           
อย่างต่อเนื่องของประชาชน โดยการสร้างโอกาสของวัยแรงงาน ได้  Up/Re Skill ให้มีทักษะเพียงพอ           
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต และการใช้เทคโนโลยีสู่การแก้ปัญหาเมือง และความ
เป็นเมืองอัจฉริยะ 

8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและปูองกันโรคจากสัตว์สู่คน และ     
การควบคุมและปูองกันโรคอุบัติใหม่ 

9. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ              
โดยยกระดับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการท่ีเช่ือมโยงทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และ             
ภาคประชาชน ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในทุกมิติ และการขับเคล่ือนการบริหารตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน   
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

10. เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยพัฒนาปรับปรุง
ระบบสนับสนุนการบริหารและให้บริการตามแนวทางของ digital transformation 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- พัฒนาคน ชุมชน และเมือง 
(2) โครงการ 

- โครงการพัฒนาด้านสังคม 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ขับเคล่ือนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณ์มาตรฐาน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
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กิจกรรมหลักท่ี 3 ปูองกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา ปัญหา Covid-19 เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

กิจกรรมหลักท่ี 4 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 
กิจกรรมหลักท่ี 5 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
กิจกรรมหลักท่ี 6 การขับเคล่ือนแนวคิดการสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี            

มีคุณธรรม 
กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อการ

พัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 8 ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 9 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะ          

การท างานแบบบูรณาการ 
กิจกรรมหลักท่ี 10 เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 
“ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจากสัตว์

ปุาออกนอกพื้นท่ีอนุรักษ์ 
2. เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีดินเค็ม 
3. เพื่อให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า และ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย) 
4. เพื่อให้มีทรัพยากรน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งมาตนเองด้านพลังงาน 
6. เพื่อรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ สู่วิถีชีวิตชุมชนท่ียั่งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Korat 
Green Deal) 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. พื้นท่ีปุาเพิ่มข้ึน 12,000 ไร่ต่อปี 
2. สัตว์ปุาออกนอกพื้นท่ีลดลง 
3. พื้นท่ีดินเค็มในแต่ละปีได้รับการจัดการและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 2 
4. ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 75 ของปริมาณเขยะท่ีเกิดขึ้น ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
6. คุณภาพน้ าในล าน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (โดยวัดตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ) 
7. หมู่บ้านมีปริมาณน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคในระดับท่ีเพียงพอเพิ่มข้ึน 
8. จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อป ี
9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อป ี
10. พื้นท่ีอนุรักษ์ของจังหวัด ท้ัง 5 แห่ง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดกโลก       

1 แห่ง พื้นท่ีสงวนชีวมลฑล 1 แห่ง จีโอพาร์ค 1 แห่ง และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง) 
11. ปริมาณคาร์บอนเครดิตต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 ต่อป ี
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3) แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับการปูองกันและฟื้นฟูพื้นท่ีปุาในส่วนของการปูองกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้

ท าลายปุา การจัดการไฟปุา และการฟื้นฟูสภาพปุา    
2. เร่งรัดการด าเนินการเพื่อลดจ านวนสัตว์ปุาออกนอกพื้นท่ี โดยการก าหนดมาตรการปูองกันและ

ติดตามสัตว์ปุาออกนอกพื้นท่ี การ  ฟื้นฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ปุาในพื้นท่ีเส่ียง และการพัฒนาระบบ
ติดตาม และคาดการณ์สภาพอากาศ ส าหรับการจัดการแหล่งน้ าในพื้นท่ีต้นน้ า 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นท่ีดินเค็ม โดยการเร่งการลดระดับความเค็มของดินในพื้นท่ีท่ี
ประสบปัญหาการปูองกันการแพร่กระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบ ารุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมท้ังการ
พัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีดินเค็มในการท าการเกษตรทางเลือก 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตามปริมาณฝุุน
ละออง โดยใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝูาระวัง ด าเนินการตามมาตรการการเฝูา
ระวัง และจัดกิจกรรมท่ีช่วยในการลดปริมาณฝุุนละออง 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ด าเนินกิจกรรม 3 R การน า
ขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า โดยเร่งบ าบัดน้ าเสียในชุมชนและน้ าท้ิง
จากโรงงานอุตสาหกรรมให้มีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง และการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค โดยการจัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคให้หมู่บ้าน              
ท่ีขาดแคลน และจัดหาน้ าส ารอง 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อลดและติดตามการเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
เพื่อปูองกันการเกิดภัยพิบัติ 

9. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพิ่มการผลิตไฟฟูาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอื่นๆ 

10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ 
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โคราชจีโอพาร์ค ทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดผลิตภัณฑ์     
อัตลักษณ์ท้องถิ่น การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค และเช่ือมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อื่นของยูเนสโก       
ในพื้นท่ีจังหวัด 

11. บริหารจัดการพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ 
ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล ต่อยอดผลงานวิจัยความหลากหลาย      
ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน และเช่ือมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อื่นของยูเนสโกในพื้นท่ีจังหวัด 

12. บริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลก กลุ่มปุาดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรอบพื้นท่ีมรดกโลก การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นท่ีมรดกโลก และเช่ือมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อื่น
ของยูเนสโกในพื้นท่ีจังหวัด 

13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูง
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสร้างวิถีชีวิตท่ียั่งยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2) โครงการ 

- โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับการปูองกันและฟืน้ฟูพืน้ท่ีปุา 
กิจกรรมหลักท่ี 2 เร่งรัดการด าเนินการเพื่อลดจ านวนสัตว์ปุาออกนอกพื้นท่ี 
กิจกรรมหลักท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นท่ีดินเค็ม 
กิจกรรมหลักท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
กิจกรรมหลักท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
กิจกรรมหลักท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า 
กิจกรรมหลักท่ี 7 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
กิจกรรมหลักท่ี 8 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขัง และอุทกภัย 
กิจกรรมหลักท่ี 9 ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน 
กิจกรรมหลักท่ี 10 บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน 
กิจกรรมหลักท่ี 11 บริหารจัดการพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช 
กิจกรรมหลักท่ี 12 บริหารจัดการพื้นท่ีมรดกโลก กลุ่มปุาดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
กิจกรรมหลักท่ี 13 ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 
“ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังเกิดความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปูองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. เพื่อยกระดับการจัดการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. คดีอาญา (ท่ีส าคัญ) ลดลง ร้อยละ 5 ต่อป ี
2. พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อป ี
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 2 ต่อป ี

3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการในการปูองกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นท่ีเส่ียงของจังหวัด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นท่ีเส่ียง เส้นทางคมนาคมหลัก 
และเส้นทางรองของจังหวัด 

2. ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการสร้างการ
รับรู้กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3. เพิ่มพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสร้างแนวทางในการ
ปูองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสร้างการรับรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

4. ยกระดับการจัดการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความปลอดภัยและลด
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างการรับรู้ในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน 
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4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(2) โครงการ 

โครงการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย     

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมหลักท่ี 3 เพิ่มพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมหลักท่ี 4 ยกระดับการจัดการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง 
พระราชด าริ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น 
   ระบบตามแนวทางพระราชด าร ิเช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้เท่าทันการ 
   เปลี่ยนแปลง 
2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก  
   สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีข้ึน 
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน  
   “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ ์ไม่สูบบุหรี ่และไม่ด่ืมสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ 
   ทางการแพทย์ 
4. ส่งเสริมงานปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม  
   อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพ 
   ด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์  
   ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่าย 
   เกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3. บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า เพ่ือการเกษตร  
   น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบรโิภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดี 
   ของประชาชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา 
   ความเดือดร้อนของประชาชน 
5.สนับสนุน ส่งเสริมการกฬีา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเท่ียวและสุขภาพ จัดให้มี 
   สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบรูณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ืออนาคต 
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ 
   ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 
 

“ทางสัญจรแข็งแรงคงทน  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์  สิ่งปฏิกูลไมม่ี” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

 2.3 เป้าประสงค ์
 1. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม  สร้างโอกาสให้
ประชาชนมีรายได้จากการค้าขายสินค้าและบริการ 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างท่ัวถึง สร้างชุมชนเข้มแข็ง คนมีความรู้
ควบคู่คุณธรรม มีวินัยในการด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกของการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม  
 5. พัฒนาต าบลให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 6. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า รวมท้ังมีการ 
    ปรับปรุงบ ารุงรักษา 
2. มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพิ่มข้ึน 
3. มีการก่อสร้างและขยายเขตบริการประปาเพิ่มข้ึน 
4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

1. เกษตรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร 
2. ลดต้นทุนการผลิต และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
3. เกษตรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร เช่น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี 
    มาใช้ในการท าการเกษตร 
4. จ านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
5. จ านวนผู้ว่างงานลดลง 
6. ประชากรได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพและสง่เสริมอาชีพ 

3. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 
2. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
    ท่ีได้รับความช่วยเหลือ 
3. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของสถานท่ีออกก าลังกาย 
5. จ านวนโครงการด้านการปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
    ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
2. มีกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไม่ให้สูญหายและ 
    สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่น สู่รุ่น 
3. จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
4. จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการท่ีดี 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. จ านวนรายได้ท่ีจัดเก็บได้เองเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

6. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. อุบัติเหตุท่ีเกิดจากช่วงเทศกาลต่าง ๆ ลดลง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ 
3. จ านวนโครงการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 
    ทางบกท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 

7. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

1. จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. จ านวนโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
3. จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะถนนแหล่งน้ า และ
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

1. ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3 .กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การปูองกัน 
    และระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นท่ี 
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
    ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกนัคุณภาพในการด าเนินการ 
    ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2. การมีพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
3. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
    อย่างเหมาะสม 
4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 

5. การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการบริหาร
จัดการท่ีดี 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
    เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 

6. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอ้ย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ 
    บนท้องถนน  
2. ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
    เพื่อความมั่นคงของชาติ 

7. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ 
   ฟื้นฟูแหล่งน้ า  
2. การบริหารจัดการขยะ 
3. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

 

2.6 กลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลเกษมทรัพย์ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท

การพัฒนาต าบลเกษมทรัพย์ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมท้ัง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

1. วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิต อย่างมีแบบแผน 
    และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง 
2. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
    ในการบวบคุมปูองกัน ก าจัดโรคและสัตรูผลผลิตทางการเกษตร 
3. ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม  
    พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างาน เชิงนวัตกรรม 
4. ยกระดับการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและยกระดับการ 
    ให้บริการการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน รวมท้ังส่งเสริมการ 
    จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชาวพุทธ 

3. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. ส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชน 
    มีสุขภาพแข็งแรงตามหลักสาธารณสุข 
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
3. เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุ่น 
    รวมท้ังการพัฒนาสตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

1. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 
    ในทุกระดับท้ังในระบบและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมก้าวสู่ 
    ประชาคมอาเซียน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   แขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

5. การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการบริหาร
จัดการท่ีดี 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
3. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความสงบ 
    เรียบร้อยและความมั่นคง 

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดระบบบ าบัดน้ าเสียการจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
3. ให้ความรู้และพัฒนาในการใช้ท่ีดินและแหล่งน้ า 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก า หนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่  พร้อมท้ังเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์         
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้ก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  “เป็นท้องถ่ินน่าอยู่ มีทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ และสิ่งปฏิกูลไม่มี”  
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น
ดังนี้       

ปัจจัยภายใน          
S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบล 
2. วิถีชีวิตแบบกึ่งชนบทมีความขัดแย้งน้อย 
3. มีพื้นท่ีน้อยเหมาะกับรายได้ท่ีจะพัฒนา 
4. มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
5. พื้นท่ีน้อย ท าให้บริหารจัดการได้สะดวก 
6. มีระบบการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง 
7. มีความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
8. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
9. มีตลาด รับซื้อ ขายส่ง-ปลีก ผักผลไม้ 
    ทางการเกษตรในพื้นท่ี 
10. เกษตรมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ 
      ท าการเกษตรผลผลิตมากขึ้น ต้นทุนลดลง 
11. ประชากรมีรายได้จากการปลูกพืชระยะส้ัน 
12. ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
13. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1. รายได้จากการจัดเก็บภาษีได้น้อย 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ประชาชนไปท างานในเมืองหลวงมาก ปล่อยให้ 
    ผู้สูงอายุ เด็ก อยู่บ้าน 
4. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอที 
5. เด็กและเยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับในท้องถิ่น 
6. ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
7. ปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อมจากภาคการเกษตร 
8. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
9. สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่งอันตราย 
    ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม 
10. ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ 
      อนามัยส่ิงแวดล้อม 
11. ขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม 
      ผู้ผลิต 

 

 ปัจจัยภายนอก 
O = Opportunity โอกาส T = Threat  อุปสรรค 

1. หน่วยงานราชการมีความสนใจให้เงินกองทุน 
    กลุ่มอาชีพ 
2. พื้นท่ีเหมาะท่ีจะต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ 
    ประชาชนมีงานท า 
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งเสริมให้อาชีพเสริม 
4. สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจ านวน 
    มากและมีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ 
    ในทุกฤดูกาล 
5. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. มีการกระจายอ านาจในท้องถิ่นในการบริการ 
    สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
7. มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี 
    อสม.กองทุนหมู่บ้าน อปพร. 

1. สภาพภูมิอากาศ ฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค อุปโภค  
    ฤดูฝน น้ าท่วม 
2. เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาราคาพืชผลตกต่ า 
4. พลังงานมีราคาสูง เพิ่มต้นทุนในการผลิตภาค 
    การเกษตร 
5. การติดต่อส่ือสารทางด้านภาษา เพื่อการส่ือสาร 
    เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน 
6. ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและ 
    องค์กรในโครงการพัฒนาต่างๆ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 ขาดการตรวจสอบวิเคราะห์และปรึกษากันระหว่างหมู่บ้านท่ีมีถนนเช่ือมต่อกันให้เป็น
โครงการเดียวกัน ว่าควรจัดท าถนนประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพการใช้งานเพื่อปูองกันปัญหาถนนขาด
คุณภาพ เส่ือมสภาพเร็วและสัญจรไปมา ท่ีไม่สะดวก 
   1.2 ผู้รับเหมางานขาดจิตส านึกในการท างานให้ตรงกับแบบและก าหนดเวลา 
   1.3 ไม่มีการปักแนวเขตทางและวางท่อระบายน้ าพร้อมกับการก่อสร้างถนน 
   1.4 น้ าประปาขาดคุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
   1.5 น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน้าแล้ง 
   1.6 การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะยังไม่ท่ัวถึง เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
   2.1 ค่าครองชีพสูง 
   2.2 ประชาชนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก เนื่องจากขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ 
   2.3 ขาดสถานท่ี อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมกีฬาและออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
   2.4 ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ ท ายากต่อการปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
   2.5 ปัญหาภัยธรรมชาติท่ีสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน 
   2.6 ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา 
   2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและขาดความ
สะดวกในการรับ-ส่ง เด็กในระดับก่อนวัยเรียน เนื่องจากสถานศึกษาต้ังอยู่ไกล 
   2.8 ขาดแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ เช่นศูนย์
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
   2.9 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น เริ่มสูญหาย เนื่องจากขาดการ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 ปัญหาการเรียกร้องสิทธิการได้รับความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากรัฐบาล 
   3.2 ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มถือว่าเป็นพลังส าคัญในการต่อรองทาง
เศรษฐกิจกับผู้ร่วมการลงทุน 
   3.3 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 

4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
   4.1 ประชาชนขาดความเข้าใจระบบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการติดต่อประสานงานและได้รับความช่วยเหลือท่ีไม่ตรงต่อความต้องการ 
   4.2 ระบบราชการมีขั้นตอนในการด าเนินงาน จึงไม่สามารถสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันที 
   4.3 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ท าให้กระบวนการ
ตรวจสอบด้านต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.1 ปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลจ านวนเพิ่มมากขึ้นไม่มีการก าจัดท่ีถูกวิธี ไม่มีสถานท่ีก าจัดขยะ
ท่ีถูกต้อง ประชาชนยังขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ 
   5.2 การใช้สารเคมีในภาคเกษตร 
   5.3 พื้นท่ีปุาชุมชนมีน้อยลง ขาดการดูแล ฟื้นฟู ปลูกเพิ่ม 
   5.4 มลภาวะทางอากาศจากการท าการเกษตร 
   5.5 พื้นท่ีสีเขียวลดลง การปลูกต้นไม้ทดแทนมีจ านวนน้อยและใช้ระยะเวลานานในการ
เจริญเติบโต และมีการถางปุาเพื่อท าการเกษตร 
   5.6 การขุดดิน ถมดินไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต้อง 
 

6. ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
   6.1 แหล่งน้ าธรรมชาติต้ืนเขิน ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าท า
ได้น้อยลงจึงขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
   6.2 ประชาชนมีการปลูกพืชระยะส้ันจ านวนมาก ท าให้ต้องการใช้น้ าในจ านวนมาก 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2.การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

3.การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูค่วามมั่งคั่ง และย่ังยืน 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

7.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 (พ.ศ. 2566-2570) (นครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย ์สุรินทร์) 

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว การค้าชายแดน 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

3.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) 
1.ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ด้านการเกษตร และเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง   
 

2.ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า 
การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง      

4.ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และย่ังยืน 

5.ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) 
1.โครงการตามแนวทางพระราชด้าร ิ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.การพัฒนาเมือง 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (พ.ศ. 2566-2570)  
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

2.ด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

3.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

5.ด้านการเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

7.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

................................. 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

2. การเศรษฐกิจ 2. อุตสาหกรรมและ 
    การโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

2 ด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  

1. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

2. สรา้งความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

2. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร ส านักปลัด อบต. กองคลัง 
3 
 

ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต. กองคลัง 
2. บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสขุ ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

2. สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด อบต. กองคลัง 
3. สรา้งความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

3. การด าเนินงานอื่น 1. งบกลาง ส านักปลัด อบต. กองคลัง 
4 ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต. กองคลัง 
2. บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
กองคลัง 

2. สรา้งความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

3. การศาสนา  
    วัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กองคลัง 

5 ด้านการเมือง 
การปกครองและ 
การบริหารจัดการที่ดี 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

กองคลัง 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 
6 ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. บริหารทั่วไป 1. การรักษาความสงบ 
    ภายใน 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

7 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

1. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร ส านักปลัด อบต. กองคลัง 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ 
   สาธารณูปการ 

 
 

           

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
1 

- 
250,000 

5 
4 

670,000 
2,430,000 

19 
40 

520,000 
14,795,500 

18 
11 

270,000 
2,243,000 

18 
1 

270,000 
295,000 

60 
57 

1,730,000 
20,013,500 

รวม 1 250,000 9 3,100,000 59 15,315,500 29 2,513,000 19 565,000 117 21,743,500 
2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว             
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
2.3 แผนงานการเกษตร 

- 
3 
1 

- 
60,000 
60,000 

- 
3 
1 

- 
60,000 
60,000 

5 
3 
7 

679,000 
60,000 

1,772,500 

- 
3 
2 

- 
60,000 

360,000 

- 
3 
1 

- 
60,000 
60,000 

5 
15 
12 

679,000 
300,000 

2,312,500 
รวม 4 120,000 4 120,000 15 2,511,500 5 420,000 4 120,000 32 3,291,500 

3) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน             
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
3.4 แผนงานสาธารณสขุ 
3.5 แผนงานงบกลาง 

1 
3 
8 
8 
3 

30,000 
45,000 

565,000 
1,850,000 
8,060,000 

1 
4 
8 
8 
3 

30,000 
55,000 

565,000 
1,850,000 
8,210,000 

1 
4 
8 
8 
3 

30,000 
55,000 

565,000 
1,850,000 
8,310,000 

1 
4 
8 
8 
3 

30,000 
55,000 

565,000 
1,850,000 
8,410,000 

1 
4 
8 
8 
3 

30,000 
55,000 

565,000 
1,850,000 
8,510,000 

5 
19 
40 
40 
15 

150,000 
265,000 

2,825,000 
9,250,000 

41,500,000 
รวม 23 10,550,000 24 10,710,000 24 10,810,000 24 10,910,000 24 11,010,000 119 53,990,000 

 
 
 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ 
    ประเพณี  

            

 4.1 แผนงานการศึกษา 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 

7 
2 
12 

1,978,000 
110,000 
470,000 

7 
2 
13 

2,078,000 
110,000 
480,000 

7 
2 
13 

2,178,000 
110,000 
480,000 

7 
2 
12 

2,298,000 
110,000 
470,000 

7 
2 
12 

2,408,000 
110,000 
470,000 

35 
10 
62 

10,940,000 
550,000 

2,370,000 

รวม 21 2,558,000 22 2,668,000 22 2,768,000 21 2,878,000 21 2,988,000 107 13,860,000 
5) ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร 
    จัดการท่ีดี 

            

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

8 
1 

1,090,000 
50,000 

8 
1 

1,090,000 
50,000 

8 
2 

1,090,000 
290,000 

8 
2 

1,090,000 
100,000 

8 
1 

1,090,000 
50,000 

40 
7 

5,450,000 
540,000 

รวม 9 1,140,000 9 1,140,000 10 1,380,000 10 1,190,000 9 1,140,000 47 5,990,000 
6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

            

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

8 
1 

1,240,000 
250,000 

8 
1 

1,240,000 
250,000 

8 
1 

1,240,000 
250,000 

8 
1 

1,240,000 
250,000 

8 
1 

1,240,000 
250,000 

40 
5 

6,200,000 
1,250,000 

รวม 9 1,490,000 9 1,490,000 9 1,490,000 9 1,490,000 9 1,490,000 45 7,450,000 
7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
    และพลังงาน 

            

 7.1 แผนงานการเกษตร 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 20 375,000 
รวม 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 20 375,000 

รวมท้ังสิ้น 71 16,183,000 81 19,303,000 143 34,350,000 102 19,476,000 90 17,388,000 487 106,700,000 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 40 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
บ้านหนองศาลา หมู่ที  1 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา 
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าและไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 90,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
บ้านเกษม หมู่ที  2  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าและไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 90,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที  5 ต่าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าและไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 90,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโคก
นางเหริญ หมู่ที  7 ต่าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา 
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าและไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 170,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 41 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแสงสว่างบ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที  8 ต่าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
และไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 230,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านหนองศาลา หมู่ที  1 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านเกษม หมู่ที  2 ต่าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ปักธงชัย ด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 42 
 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านหลุมข้าว หมูท่ี  4 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านเก่านางเหริญ  
หมู่ที  5  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที  6  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที  7  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 43 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที  
8 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ 
บ้านตะคร้อ หมู่ที  9 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 1 
บ้านหนองศาลา 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 2 
บ้านเกษม 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 44 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 3 
บ้านท่าเยี ยม 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 4 
บ้านหลุมข้าว 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 5 
บ้านเก่านางเหริญ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 6 
บ้านปอนางเหริญ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัยอยู่
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 45 
 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ 7  
บ้านโคกนางเหริญ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  
หมู่ 8  
บ้านดอนมะเฟือง 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  
หมู่ 9 บ้านตะคร้อ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเฟสไฟฟ้า 
หมู่ที  5 

เพื อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และป้องกันไฟตก  

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ด่าเนินการ
ขยายเฟสไฟฟ้า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 250,000 - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและทั วถึง 

กองช่าง 

รวม 24  โครงการ - - - 670,000 520,000 270,000 270,000 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 46 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝาย 
น่้าล้น (คลองหมูส)ี  
หมู่ที  1 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้ส่าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน่้าล้น (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - 512,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
คลองหมูสี หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 504,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนที ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง 
คันคลองล่าเชียงสา  
หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงคันคลอง 
ล่าเชียงสา (ตามแบบที 
ก่าหนด) 
 

- - 460,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนที ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างเหมือง
ดาดคอนกรีต หมู่ที  1 
(บ้านหนองศาลาลงไป
บ้านเกษม)  

เพื อระบายน่้า  และ
เป็นทางผันน่้าในฤดูน่้า
หลาก   

ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีต (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าใช้
ส่าหรับการเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน่้ารูปตัวยู 
(คสล.) พร้อมฝา 
เปิด-ปิด หมู่ที  1 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้ารูป
ตัวยู (คสล.) พร้อมฝาเปิด-
ปิด (ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 202,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วม
ขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 47 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อส่งน่้าใต้
ดิน (ท่อมุด)  
บึงหนองศาลาไป 
หนองกระสา หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชนมีน่้า
ส่าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคและเพื อ
การเกษตร 

วางท่อส่งน่้าใต้ดิน  
(ท่อมุด) บึงหนองศาลาไป
หนองกระสา หมู่ที  1 (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - 564,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าส่าหรับใช้
อุปโภค บริโภค และเพื อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง 
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
พร้อมเสริมดิน บ้าน
หนองศาลา หมูท่ี  1 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก พร้อมเสริมดิน 
หมู่ที  1 (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 450,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านหนองศาลา 
หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
หนองศาลา หมูท่ี  1 (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้ารูปตัวยู พร้อม
ฝาเปิด-ปิด (คสล.) 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที  2 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้ารูปตัว
ยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 202,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกตามคันคลอง 
หมู่ที  2 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - - 61,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 48 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการวางท่อระบาย
น่้า (คลองยายไหว) บ้าน
เกษม หมู่ที  2 ต่าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

วางท่อระบายน่้า  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน หมู่ที  3 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนดิน  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที  3 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 57,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างก่าแพง
กันดิน (กันถนนพัง)  
หมู่ที  3 บ้านท่าเยี ยม  

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

250,000 - - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี ยม  
ทุ่งตะวันออก หมู่ที  4 

เพื อเปิดทางระบายน่้า 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วม 
และใช้สัญจร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี ยม  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- 1,580,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

   
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 49 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงแก้ไข
ฝายน่้าล้น เปิด-ปิดได้ 
หมู่ที  4 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้ส่าหรับ
การเกษตร 

ปรับปรุงแก้ไขฝายน่้าล้น 
เปิด-ปิดได้  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงเหมือง
ดาด (ทุ่งลี-ทุ่ง
ตะวันออก) หมู่ที  4 

เพื อให้การระบายน่้า
ได้ดี และเป็นทางผัน
น่้าในฤดูน่้าหลาก   

ปรับปรุงเหมืองดาด 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าใช้ส่าหรับ
การเพาะปลูกอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้าพร้อมฝา 
เปิด-ปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที  4 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 116,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการวางท่อระบาย
น่้าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที  4 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

วางท่อระบายน่้า  (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุก  
หมู่ที  4 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร 
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 140,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 50 
 

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตฝั่งคลอง บ้าน
หลุมข้าว หมู่ที  4 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 200,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุง 
คันคลอง หมูท่ี  5 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงคันคลอง  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 180,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้า รูปตัวยู 
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
หมู่ที  5 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้ารูป
ตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 269,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 190,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ข้างศาลา 
SML) หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 51 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เก่านางเหริญ 
หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างบันไดลง
สระน่้าพร้อมท่าร้ัวข้าง
ศาลา SMLหมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
สามารถใช้น่้าได้
อย่างทั วถึง 

ก่อสร้างบันไดลงสระน่้า
พร้อมท่าร้ัวข้างศาลา 
SML (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนสามารถ 
ใช้น่้าได้อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก (สายเลียบ
คลองธรรมชาติ) บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที  5  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- 350,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุง 
ฝายน่้าล้น หมู่ที  6 

เพื อประโยชน์ใน
การกักเก็บน่้าไว้ใช้
ส่าหรับการเกษตร 

ปรับปรุงฝายน่้าล้น (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - 460,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนและ
คันคลองที ช่ารุดในพื้นที  
หมู่ที  6 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนและ 
คันคลอง (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 52 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้ารูปตัวยู พร้อม
ฝาเปิด-ปิด  
พร้อมบ่อพัก (คสล.)  
หมู่ที  6 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้ารูป
ตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 187,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้ารูปตัวยู พร้อม
ฝาเปิด-ปิด ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที  7 

เพื อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้ารูป
ตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - 202,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  7 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี ยม หมู่ที  8 

เพื อเปิดทางระบายน่้า 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วม 
และใช้สัญจร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี ยม  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 504,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขงั 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงฝาย 
น่้าล้น  หมู่ที  8 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้ส่าหรับ
การเกษตร 

ปรับปรุงฝายน่้าล้น (ตาม
แบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 53 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงคัน
คลอง หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงคันคลอง 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (จากฝาย
เชื อมต่อบ้านปอ 
นางเหริญ) หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก  
หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 186,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน (แยกทางไปบ้าน
เชียงสา) หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนดิน  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 76,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

40 โครงการว่างท่อ 
(คลองป่าโจด) หมู่ที  9 

เพื อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน่้าให้ทั วถึง 
และครอบคลุมพื้นที ที 
ยังไม่มีน่้าใช ้

วางท่อ (คลองป่าโจด)  
หมู่ที  ๙ 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 127,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 54 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เส้นจากศาลา 
SML หมู่ที  8 เชื อมต่อ
กับต่าบลสะแกราช 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - 300,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยสันติสุข) บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที  8 ต่าบล
เกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
เลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที  
8 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 
 

- 200,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง ทุง่งาม  
หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลอง (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - - 295,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

   
 
   



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 55 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง
เหมืองดาด หมู่ที  9 

เพื อระบายน่้า  และ
เป็นทางผันน่้าในฤดูน่้า
หลาก  ช่วยบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย 

ปรับปรุงเหมืองดาด 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าใช้
ส่าหรับการเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (สายบ้านนาย
ธีรพงษ์) หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 22,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที  9 

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - 194,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
ทางทุ่งตะวันออกด้าน
ทิศเหนือ)  
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 56 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางป่าประดา)  
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 ต่าบลเกษม
ทรัพย์  
 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  600.00 เมตร 
หนา   0.15 เมตร 

- - 1,100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางทุ่งตะวันออก
ด้านทิศใต้) บ้านหลุมข้าว หมู่ที  4 
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว   850.00 เมตร 
หินคลุกหนา  0.15 เมตร 

- - 350,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย 
เสกสิทธิ์ มาส่าโรง) บ้านเก่านาง
เหริญ หมู่ที  5 ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 960,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางไปประปา
หมู่บ้าน) บ้านดอนมะเฟือง  
หมู่ที  8 ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

- - 960,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางทุ่งงาม)  
บ้านตะคร้อ หมู่ที  9  
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หินคลุกหนา  0.15 เมตร 

- - 1,000,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 57 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทุ่งงามด้านทิศใต้) บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที  9 ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 900,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  
สายทางนกออก-หนองปล้อง  
(ช่วงบ้านเก่านางเหริญ)  
หมู่ที  5  ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

- - 900,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางเข้าบ้านนายสัญญา  
แตงเกษม) บ้านท่าเยี ยม 
หมู่ที  3 ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 58 โครงการ - - 250,000 2,430,000 14,795,500 2,243,000 295,000 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดบัด้านการเกษตร และเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การพฒันาเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การเกษตร และอตุสาหกรรม 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 58 
 

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมอาคาร
วิสาหกิจชุมชน 
บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีสถานที่ที่
เหมาะสม ในการ
ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนบ้านปอ
นางเหริญ 

ต่อเติมอาคารวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านปอนางเหริญ 
(ตามแบบที่ก าหนด)  
 

- - 189,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีสถานที่ที่
เหมาะสม ในการ
ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชน 

กองช่าง 

2 โครงการจัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านด้วยการจัดท า
ป้ายชื่อหมู่บ้านให้เด่น
สง่า และสวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อหมู่บา้น 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 120,000 - - ประชาชนในหมู่บา้น 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และเพื่อใหค้น
ต่างพื้นที่ที่เข้าใน
หมู่บ้านจะได้รู้เส้นทาง
และไม่หลงทาง 

กองช่าง 

3 โครงการจัดท าป้าย
ต าบล  
(ปากทางหนองปล้อง) 

เพื่อประชาสัมพันธ์ต าบล 
ด้วยการจัดท าป้ายชื่อ
ต าบลให้เด่นสง่า และ
สวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อต าบล 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 50,000 - - ประชาชนในต าบล 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อต าบล เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ ์
และเพื่อให้คนต่าง
พื้นที่ที่เข้าในเขตต าบล
จะได้รู้เส้นทางและไม่
หลงทาง 

กองช่าง 
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  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดท าป้าย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านด้วยการ
จัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้านให้เด่นสง่า 
และสวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อหมู่บา้น 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 200,000 - - ประชาชนในหมู่บา้น 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และเพื่อใหค้น
ต่างพื้นที่ที่เข้าใน
หมู่บ้านจะได้รู้เส้นทาง
และไม่หลงทาง 

กองช่าง 

5 โครงการจัดท าป้าย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านด้วยการ
จัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้านให้เด่นสง่า 
และสวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อหมู่บา้น 
(ตามแบบที่ก าหนด)  

- - 120,000 - - ประชาชนในหมู่บา้น 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และเพื่อใหค้น
ต่างพื้นที่ที่เข้าใน
หมู่บ้านจะได้รู้เส้นทาง
และไม่หลงทาง 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - - - 679,000 - - - - - 
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  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมความรู้
เรื่องด าเนินงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี
และสุขภาพดี 

จัดอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ 
ครัวเรือนพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ 
สุขภาพดี 

ส านักปลัด  

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินคา้ 
OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ 
และส่งเสริมการตลาด 
อื่นๆ 

๑.เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่าย
สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 
๒.เพื่อเสริมสร้าง
รายได้และสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สามารถพึ่งตนเองได้ 

ส่งเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สินค้า OTOP เพื่อเพิ่ม
รายได้ และส่งเสริม
การตลาด อื่นๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
ต่อรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนในต าบล
สามารถเผยแพร่      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
สินค้าผลิตภัณฑ์ 
OTOP และมีช่องทาง
การจ าหน่ายสินคา้ 

ส านักปลัด  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดบัด้านการเกษตร และเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง 
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  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ระยะสั้นเพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ 

๑.เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 
๒.เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ 

ด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพ เพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 5๐  
ของครัวเรือน 
เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

๑.ประชานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
๒.ปัญหาการวา่งงาน
ในชุมชนลดน้อยลง 
๓.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด  

รวม 3 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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  2.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง 
(จากบ้านปอนางเหริญ- 
ฝายล าเชียงสา)  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกคลอง 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์น้ า 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกสระน้ า
ในวัด หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกสระน้ าในวัด 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 215,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์น้ า 

กองช่าง 

3 โครงการจัดท าแปลง
สาธิตทางการเกษตร 

เพื่อเป็นการแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกร
ในการประกอบ
อาชีพเกษตรตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดท าแปลงสาธิต
ทางการเกษตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
เกษตรกร ต าบล
เกษมทรัพย์  
มีความพึงพอใจ 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
เกษมทรัพย์ ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในการ
ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด  
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  2.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลอง 
(คลองหมูส)ี  หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองหมูส ี
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 487,500 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 160,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลอง
ล าเชียงสา  หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
หมู่ 5  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคลอง
ล าเชียงสา ถึงฝายใหญ่ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
หมู่ 6 (ตามแบบที่
ก าหนด) 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการลอกเหมือง
บริเวณหนองม่วง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ลอกเหมืองหนองม่วง 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 8 โครงการ - - 60,000 60,000 1,772,500 360,000 60,000 - - - 
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  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน 

เพื่อเป็นการให้ บริการ
ประชาชน นอกสถานทีแ่ละ
เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก 

ด าเนินโครงการอบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่มารบั
บริการมีความ 
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ทันกับ
ปัญหาความต้องการ 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
   
  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม  

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ คน
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม 

ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ไร้ที่พึ่ง ทางสังคม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ
จากการสุ่มส ารวจ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ  
คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่สังคมคณุภาพสูง      
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  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบ 
บูรณาการ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

ด าเนินตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 65 
ของจ านวน
ครัวเรือนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ
จากการสุ่มส ารวจ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  
มีขวัญ และก าลังใจ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
คนพิการ และป่วยเอดส์  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ต าบลเกษมทรัพย์  
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ
จากการสุ่มส ารวจ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 45,000 55,000 55,000 55,000 55,000 - - - 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนตระหนัก 
ถึงโทษร้ายแรงของ 
ยาเสพติดและการดูแล
บุตรหลานของตนเอง 

ส านักปลัด 

2 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

1.เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
2.เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
3.เพื่อสร้างบทบาทและพื้นที่
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

ด าเนินการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา 
ท างานในช่วง 
ปิดภาคเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน/
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1.เด็กและเยาวชน  
มีรายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
2.เด็กและเยาวชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
อันเป็นการป้องกันการ
เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
3.เกิดการสร้างบทบาท
และพื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองของ
วัยรุ่น และมีทักษะใน
การปฏิเสธต่อพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต  

เด็กและเยาวชน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เยาวชนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และมีทักษะในการ
ปฏิเสธต่อพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต  

ส านักปลัด 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเยาวชน ให้มีทักษะ
ความสามารถในการท างาน
เป็นกลุ่มเป็นทีม สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและชุมชนได้ 

แกนน าเยาวชนต าบล
เกษมทรัพย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของเยาวชนที่ 
เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 

เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจและ
ทักษะในการท างาน
เป็นทีม และ
สร้างสรรค์กจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการเสริมครอบครัว
อบอุ่นสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
 

สมาชิกครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อ  
แม่ ลูก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 

สมาชิกครอบครัว (พ่อ 
แม่ ลูก) ได้รับความรู้
และเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ความรู้เร่ือง
ความส าคัญของ
ครอบครัวและได้ท า
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 

ส านักปลัด 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการป้องกันและ
แก้ไขความรุนแรงในเด็ก 
สตรี และครอบครวั 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกัน เฝ้าระวังความ
รุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา 
และแผนด าเนิน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
อาสาสมัคร  
และกลุ่มสตรี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สามารถสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัด 
เก็บข้อมูลความตระหนัก 
และความร่วมมือแก่กลุ่ม 
เป้าหมายในการป้องกัน 
เฝ้าระวังความรุนแรงใน
พื้นที่ ซึ่งสามารถน าไปสู่
การวิเคราะห์ปัญหาและ 
แผนด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

ส านักปลัด 

7 โครงการสภาเด็ก 
และเยาวชน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
ในการป้องกันยาเสพติด 
ป้องกันโรค ติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์ และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เด็กและเยาวชน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนที่
ผ่านการอบรมมี
ความรู้ในการป้องกัน 
ยาเสพติด ป้องกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร  
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้ใน
การป้องกันยาเสพติด 
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร  

 

ส านักปลัด 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้น าชุมชน 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
เรียนรู้แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ที่หลากหลายและ
วิเคราะห์หาแนว
ทางการพัฒนาที่
เหมาะสมและน าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ 

ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง ผู้น าหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน และแกนน า
เด็กและเยาวชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย น า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ได้ น าไปถ่ายทอดให้
ประชาชนในพื้นที่ไป
ปฏิบัติได้อย่างดี มี
คุณภาพส่งเสริมให้
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน 

ส านักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 - - - 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังแก้ไข
และป้องกันปัญหา
โรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
การมีสุขอนามัยที่ดี
และมีส่วนร่วมใน
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวนหลังคาเรือน 
ในเขตต าบล 
เกษมทรัพย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหลังคาเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในชุมชน
เห็นความส าคัญของ
การมีสุขอนามัยที่ดี
และมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและ 

2. โรคไม่ติดต่อ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อส่งเสริมให้   
แกนน าและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานควบคุม
โรคในระดับ
หมู่บ้าน 

 หมู่บ้านในต าบล 
 เกษมทรัพย์  
 จ านวน 9 หมู่บ้าน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  หมู่บ้าน/ชุมชน  
 มีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ครอบคลุม 100%  

1. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานควบคุม
โรคและแกนน าชุมชน
มีความเข้มแขง็ในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบยั่งยืน 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพิษสุนัขบา้ 

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและเป็น
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคและ
ผู้สัมผัสโรค 

รณรงค์และด าเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนสุนัข 
และแมว 
ตามโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
ของทั้งหมด 

เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพื้นที่น้อยลง 

ส านักปลัด 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ 

เพื่อด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินงานตาม
โครงการฯ ครอบคุลม
จ านวน 9 หมู่บา้น 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต. 
เกษมทรัพย์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินงาน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

ด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 9 หมู่บา้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต. 
เกษมทรัพย์  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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   3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสขุของ
สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการให ้
บริการด้าน
สาธารณสุข 
ส าหรับสถานี
อนามัย/
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบลทีถ่่ายโอน
ให้แก่ อปท. 

สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการใหบ้ริการ
ด้านสาธารณสขุ 
ส าหรับสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอน
ให้แก่ อปท. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90  
ของประชาชน 
ที่รับบริการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การให้บริการด้าน
สาธารณสขุส าหรับ
สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลพื้นที่สาธารณะ
ในเขตของตนเอง  
2.เพื่อสร้างจิต ส านึก
ของประชาชนในพื้นที่
ในการรักษาความ
สะอาด  

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ชม
ชนปลอดขยะ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาด   
2. จัดท าเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ปา้ย
รณรงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ขยะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลพื้นที่
สาธารณะร่วมกัน 
2. ประชาชน
ตระหนักและให้
ความส าคญัในการ
รักษาความสะอาด
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

8 โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

1. เพื่อให้ความรู้ 
ค าแนะน า การดูแลเฝ้า
ระวังป้องกันตนเองเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ให้กับประชาชนในเขต 
2. เพื่อจัดหาและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเองเรื่องโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้กับ
ประชาชนในเขต 
2. จัดหาและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
รอบรู้ในป้องกัน
ตนเองจากการ
ติดเชื้อCOVID-19  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลตนเอง 
สามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ
ได้ 

ส านักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 - - - 
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  3.5 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหแ้ก่
ผู้สูงอาย ุ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

6,700,000 6,800,000 6,850,000 6,900,000 6,950,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่คนพิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

คนพิการที่ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 8,060,000 8,210,000 8,310,000 8,410,000 8,510,000 - - - 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่สังคมคณุภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพฒันาคุณภาพชีวิต 
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  4.1 แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.
(โรงเรียนวัดหลุมข้าว  
และโรงเรียนบ้าน 
นางเหริญ) 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย 

อุดหนุนงบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนวัด 
หลุมข้าวและโรงเรียน
บ้านนางเหริญ 

950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่
สมบูรณ์ตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
อบต.เกษมทรัพย์ และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตอบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.เกษมทรัพย์  
และโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.  ได้แก่โรงเรียนวัด
หลุมข้าวและโรงเรียน
บ้านนางเหริญ 

600,000 620,000 650,000 670,000 700,000 ร้อยละของเด็กเล็ก
และเด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ 
ที่สมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูค้วามสามารถ
ของเด็ก 

เด็กในเขตพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กได้ตระหนักใน
หน้าที่ของตนเอง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่สังคมคณุภาพสูง      
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  4.1 แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อชี้แนะแนวทาง
ปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 โครงการฝึกศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ไปทัศนศึกษานอก
สถานที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
อบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ
แก่เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเกิดทักษะด้าน
วิชาการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของเด็กมี
ทักษะด้านวิชาการ 

ผู้เรียนเกิดทักษะด้าน
วิชาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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  4.1 แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เจริญเติบโตสมวัย 
2.เพื่อใหศู้นย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
อุปกรณ์ การเรียน
การสอน 
ที่เพียงพอต่อการ 
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย ์
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
(รายหัว) 
3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 
- จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี) ดังนี ้
3.1 ค่าหนังสือเรียน   
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

350,000 380,000 400,000 450,000 480,000 1.เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่
สมบูรณ์ตามวัย 
2.ร้อยละของเด็ก
เล็กที่ได้รับการสื่อ
ในจัดการเรียนการ
สอนที่ครบครัน 
 

1.เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย 
2.เด็กเล็กมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่
เพียงพอ 
3.เด็กเล็กมีแบบเรียน
เพียงพอเหมาะสม 
 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 7 โครงการ - - 1,978,000 2,078,000 2,178,000 2,298,000 2,408,000 - - - 
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  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
บทบาทสตรี แม่บา้น 
ในงานเฉลิมฉลองใน 
วันแห่งชัยชนะท่าน 
ท้าวสุรนารี และอื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
สตรี แม่บ้าน ในงาน
เฉลิมฉลองในวันแห่ง
ชัยชนะท่านท้าวสุร
นารี และอื่นๆ 

ส่งเสริมบทบาทสตรี 
แม่บ้าน ในงานเฉลิม
ฉลองในวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี และ
อื่นๆ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สตรีต าบล 
เกษมทรัพย์ 
พึงพอใจ  
ร้อยละ 70 

สตรี แม่บ้าน  
ต าบลเกษมทรัพย์ ได้มี
บทบาทในการรว่ม
เฉลิมฉลองในวันแห่ง
ชัยชนะท่านท้าว 
สุรนารี และอื่นๆ 

ส านักปลัด  

2 อุดหนุนให้แก่กลุ่มสตรี
ต าบลเกษมทรัพย์  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สตรี แม่บ้าน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
ร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจ 

สตรี แม่บ้าน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักปลัด  

รวม 2 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 
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  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปฏิบัติธรรม
วันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา หมู่ที่ 5 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- 10,000 - - - ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษ์สาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 การปฏิบัติธรรมหัน
หน้าเข้าวัด หมู่ที่ 8 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนปฏบิัติธรรม
หันหน้าเข้าวัด   

- - 10,000 - - ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษ์สาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 โครงการอบรมการ
สร้างคุณธรรม-
จริยธรรมแก่เยาวชน
และประชาชน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริธรรมให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ปราชญแ์ละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ปราชญ์
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมปราชญ์และภูมิ
ปัญญาด้านต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมปราชญ์และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อปลูกฝังและจูงใจ
ประชาชนใหห้ันมา
สนใจการออกก าลัง
กายและใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ 

เยาวชนต าบล 
เกษมทรัพย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ
เยาวชนต าบล
เกษมทรัพย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาในทุกชุมชนและมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจเล่น
กีฬา  ห่างไกลยา
เสพติด 

จัดการแช่งชันกีฬาอง
เยาวชน/ประชาชนทั้ง 9  
หมู่บ้าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้าร่วมการแขขัน
ของกีฬาแต่ละ
ประเภท 

ประชาชนสนใจกฬีา
มากขึ้น  มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาประจ าศูนย์กีฬา 
อบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ในการ 
เล่นกีฬา 

ซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
ศูนย์กีฬา อบต. 
เกษมทรัพย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาในการเล่นกีฬา
มากขึ้น   

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช 

เพื่อเป็นการจ าหน่าย
และเผยแพร่ของดี
ประจ าต าบลและ
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดกิจกรรมงาน 
ผ้าไหมปักธงชัยของ
ต าบลเกษมทรัพย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดงานผ้าไหมและ
ของดีเมืองโคราช 

สินค้าของ 
ดีประจ าต าบลได้
เผยแพร่ไปสู่สากล 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10 โครงการจัดกิจกรรม 
วันลอยกระทงต าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบทอดประเพณีอัน
ดีงามไว้ 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ต าบลเกษมทรัพย์ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนได้สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

11 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีอัน
ดีงาม 

กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ต าบลเกษม
ทรัพย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อจัด
ประเพณีสงกรานต์ 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12 โครงการกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าว 
สุรนารี (จ าลอง) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีอัน
ดีงาม 

การจัดกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าวสุรารี
(จ าลอง) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
จัดการจัดกิจกรรม 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกิจกรรมฉลอง
วันแห่งชัยชนะของ 
ท่านท้าวสุรนาร ี

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณี 
อันดีงาม 

การจัดกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าวสุราร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรมฉลอง
ท้าวสุรนาร ี

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14 โครงการประเพณี 
งานลอยแพ หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีอัน
ดีงามสืบไป 

การจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยแพหมู่ที่ 6 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อจัด
กิจกรรมประเพณี
ลอยแพ 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 14  โครงการ - - 470,000 480,000 480,000 470,000 470,000 - - - 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เลือกต้ังซ่อมสมาชิก
ท้องถิ่น 

1. เพื่อจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณี
ครบวาระหรือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย  

จัดการเลือกต้ังตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด กรณี
ครบวาระหรือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน 
มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. จัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีครบวาระหรือ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 

ส านักปลัด  
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการแนวนโยบาย
แห่งรัฐ 

เพื่อด าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข้อสั่งการให้ด าเนิน 
การจากรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี 
จังหวัด อ าเภอ  

ด าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
กิจกรรมที่ อบต.
สามารถด าเนินการ
ตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐได้ 

การด าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข้อสั่งการให้ด าเนิน 
การจากรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี จังหวัด 
อ าเภอ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ส านักปลัด  

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา  
และผู้น าท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถใน
การบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อ
บริการประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู ้
แก่ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา  และผู้น า
ท้องถิ่น และ/หรือศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. มีความรูค้วาม
เข้าใจการปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น 
2. สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. บริการประชาชนได้
อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

ส านักปลัด  
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมและวิธีการ
ท างานที่สุจริต
โปร่งใสของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
สังกัด อบต. 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ให้แกค่ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู ้
ความเขา้ใจ 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการอบรม         
มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ผู้เข้ารับการอบรม   
มีพฤติกรรมและวิธีการ
ท างานที่สุจริตโปร่งใส        

ส านักปลัด  

5 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่มี
ความประสงค์จะ
ช าระภาษี แต่ไม่
สามารถมาช าระ
ภาษีที่ส านักงาน 
อบต.เกษมทรัพย์ได้ 

ให้บริการรับช าระภาษี 
ที่บ้านหรือส านักงาน
ของผู้เสียภาษี  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดเก็บภาษี 
ได้เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

สามารถจัดเก็บภาษี 
ได้ครบถ้วนและ
รวดเร็ว 

กองคลัง 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1. เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงาน ของ 
อบต.เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
โดยสะดวกรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมได้อย่าง
มีประสิทธิผลและ
เป็นธรรม 

จัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน  
ให้ถูกต้อง ครบถว้น 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของ อบต.เกษมทรัพย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินการได้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. อบต.มีแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ที่เป็นปัจจุบัน 
2. การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมได้
อย่างถูกต้องและ 
เป็นธรรม 

กองคลัง 

7 โครงการส ารวจและ
จัดท าบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสรา้ง 

เพื่อส ารวจและ
จัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 
2562 

เพื่อน าเข้าข้อมูลจาก
การส ารวจมาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
ประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถน าเขา้
ข้อมูล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อบต.ได้รับข้อมูลจาก
การส ารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและครบถว้น 

กองคลัง 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น 

เพื่อให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์มี
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงาน
จ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ มีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น 

ส านักปลัด  

รวม 8  โครงการ - - 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 - - - 
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  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางและ 
จัดท าผังเมือง  

1. เพื่อวางแนวทางการพฒันา
เมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการอยู่อาศัย 

ด าเนินโครงการวางและ 
จัดท าผังเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จ 
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ท าให้ชุมชนมีความสวยงาม 
เจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ 
แบบแผนและถูกสขุลักษณะ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันต่อเหตุการณ์ 

ด าเนินการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 90,000 - - ระดับความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ข่าวสารและข้อมูลจาก 
อบต. อย่าง ครบถ้วน 
และทันต่อเหตุการณ์ 

กองช่าง 

 3 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันต่อเหตุการณ์ 

ด าเนินการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 50,000 - ระดับความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ข่าวสารและข้อมูลจาก 
อบต.  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ทันต่อเหตุการณ์ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงที่
สาธารณะ (บริเวณ
ศาลาประชาคม)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความ
เหมาะสมในการจัดบริการ
สาธารณะให้กบัประชาชน 

ถมดินที่สาธารณะ 
(บริเวณศาลาประชาคม)  
หมู่ที่ 2  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ  
ของประชาชน  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มีสถานที่ที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมและจัดบริการ
สาธารณะให้กบัประชาชน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 50,000 50,000 290,000 100,000 50,000 - - - 
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   6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน อ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

ปีละ 2 ครั้ง 
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถ ใชถ้นน
ในช่วงเทศกาล 

ส านักปลัด  

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ อบต. 
เกษมทรัพย์ 

เพื่อด าเนินงาน 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งที่อาจ
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อบต. 

จ านวน 9 หมู่บา้น  
(หมู่ที่ 1 - 9) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.เกษมทรัพย์ 
ได้รับการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้อย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลัด  

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอปักธงชัย 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอ 
ปักธงชัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอ 
ปักธงชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของความส าเร็จ 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.เกษมทรัพย์ 
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด  

4 โครงการสนับสนุนศูนย์  
อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ อปพร. อบต.เกษม
ทรัพย์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สนับสนุนศูนย์ อปพร. 
อบต.เกษมทรัพย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

กิจกรรมของศูนย์  
อปพร. อบต. 
เกษมทรัพย์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลัด  
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  6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ผู้รับบริการที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการที่มี
มาตรฐาน อย่าง
ทันท่วงที 

สนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ประจ าต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.เกษมทรัพย์ 
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ (หลักสูตร
ทบทวน) 

เพื่อให้สมาชิก  
อปพร.มีความรู้
ความเขา้ใจในทักษะ 
และความสามารถ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ฝึกทบทวน อปพร. และ
ฝึกอบรม อปพร.ใหม ่ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาท
ภารกิจงาน  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สมาชิก อปพร. มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจงาน 
อปพร.ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื่อฝึกอบรมให้เป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ จ านวน 50 
คน/ป ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
ผ่านการฝึกอบรม 

มีผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่
ครบถ้วนตามที่
ก าหนด 

ส านักปลัด 
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  6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัยธรรมชาติต่างๆ 

เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชน
ในพื้นที่ในการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ 

ฝึกอบรมประชาชน 
จ านวน 9 หมู่บา้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80 
ผ่านการฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัยธรรมชาติ  

ส านักปลัด 

รวม 8  โครงการ - - 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 - - - 
 
  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าป้าย
บอกทาง ป้ายจัด
ระเบียบชุมชน 

1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก
การ จราจรภายในต าบล 
2. เพื่อจัดให้มีป้ายจราจรขึ้นในต าบล 
3. เพื่อจัดระเบียบการจราจรในต าบล 
4. เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้านกฎ
จราจรจากป้ายจราจร 

จัดท าป้ายบอกทาง 
ป้ายเตือนจราจร 
สัญญาณไฟจราจร 
ต่าง ๆ บริเวณจุดเสี่ยง 
ในต าบลเกษมทรัพย์  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. ลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรภายในต าบล 
2. การจราจรในต าบลมี
ระเบียบ 
3. ประชาชนได้เรียนรู้
ด้านกฎจราจรจากป้าย
จราจร 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดบับริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยืน 
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  7.1 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียติ 

1. เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ 

ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้
ประดับ บริเวณภายใน
พื้นที่ต าบลเกษมทรัพย์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

1. เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกป่าเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

1. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่า และดูแล
รักษาป่า 

1.หน่ึงหมูบ่้าน หน่ึงป่า
ชุมชน 
2.ปลูกป่าทดแทนปีละ 
200 ต้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดบับริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                      หน้า | 95 
 

 7.1 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการท้องถิ่นอาสา 
“สร้างป่า รักษ์น้ า” 

1. เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ เพื่อ
เป็นแหล่งต้นน้ าใน
การอุปโภค บริโภค
และท าการเกษตร 
3. เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการ
ปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง ร่วมกับ
ประชาชนและภาคเอกชน 
ในพื้นที่ร่วมปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90   
มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วม
โครงการ 

1. เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ 
3. ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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  7.1 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) 

เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระ
ราช ด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เป็นกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ดังนี ้
1. ส ารวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร และจัดท า
บัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที ่
พร้อมภาพถ่าย 
2. จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่มีใน
พื้นที่ชุมชนสาธารณะ หรือพื้นที่ส่วน
บุคคลที่ยินยอมให้ใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ พร้อมป้ายชื่อและสรรพคุณ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
3. จัดตั้งศูนย์รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพร
ในท้องถิ่นในลักษณะธนาคารเมล็ด
พันธ์ุพืช โดยรวบรวมเมล็ดพันธ์ุ ต้น
กล้า ไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมชื่อและ
สรรพคณุ เพื่อเผยแพร่ให้ศึกษาข้อมูล
และจ าหน่ายให้ผู้สนใจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของพืชสมุนไพร 
ในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

อบต.เกษมทรัพย์ มี
ความรูค้วามเข้าใจใน
การส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเนินงาน
ขยายผลไปสู่
ประชาชนและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ  
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านปอนางเหรญิ 
หมู่ 6 ต าบลเกษมทรัพย์  
ถึง บ้านขี้เหล็ก หมู่ 8 ต าบล
สะแกราช 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ความกวา้ง 4.00 เมตร
ความยาว 1,425 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
จุดเริ่มต้น 
X 14.65367 
Y 102.0567 
จุดสิ้นสุด 
X 14.6418 
Y 102.055196 

3,500,000 - - 
 
 
  

- - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างโซลาเซลลส์ายทางนก
ออก ถึงหนองปล้องช่วงบ้าน
โคกนางเหริญ หมู่ที่ 7ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึงแยกหนอง
ปล้อง 

เพื่อให้ประชานได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ความยาว 3,400 เมตร 
จุดเริ่มต้น 
X 14.662539 
Y 102.0461 
จุดสิ้นสุด 
X 14.6590 
Y 102.0145 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์สายทางบ้านโคก
ศรีษะเกษ ต าบลนกออก ถึง  
บ้านเก่าปอแดง ต าบลสะแกราช
ช่วงบ้านโคกศรีษะเกษ ถึงสี่แยก
ป้อมต ารวจ หมู่ที่ 7  
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชานได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ความยาว 1,100 เมตร 
จุดเริ่มต้น 
X 14.6741 
Y 102.0470 
จุดสิ้นสุด 
X 14.66532 
Y 102.0522 

2,000,000 2,000,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย 

อบจ. 
นครราชสีมา 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(อบจ.นม.14307) บ้านโคกสระ
น้อย-บ้านเก่าสะแกราช อ าเภอ 
ปักธงชัย ช่วงบ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ 7 ต าบลเกษมทรัพย์-บ้าน 
เชียงสา หมู่ 10 ต าบลสะแกราช 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไปมา 

ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 5,000 เมตร 
จุดเริ่มต้น 
X 14.66411 
Y 102.0528 
จุดสิ้นสุด 
X 14.646334 
Y 102.038968 

3,600,000 3,600,000 1,800,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทนุ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพฒันาเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ทางเท้า (จากวัดหนองศาลาเขา้
บ้านเกษม) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพานทางเท้า 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - - 2,500,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

6 โครงการขุดลอก 
บึงหนองศาลา หมู่ที่  1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บกักน้ า 
 

ขุดลอกบึงหนองศาลา 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 800,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

คูคลองและแหล่ง
น้ าธรรมชาติ
สามารถเก็บกักน้ า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.
ชลประทาน 

จังหวัด
นครราชสีมา 

7 โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟลัท์ติก คอนกรีต (จาก
ที่พักสายตรวจต าบลเกษมทรัพย์  
ถึง ทล.304) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ 8  
ถึงบ้านเชียงสา หมู่ 6  
ต.สะแกราช) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 1,000,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

10 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางบ้านหนอง
ศาลา หมู่ที่ 1  ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึงบ้านโคก
ขุนละคร หมู่ท่ี 7 ต าบล
ส าโรง อ าเภอปักธงชยั 
จังหวดันครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 1  
ต าบลเกษมทรัพย์ ถึง 
บ้านโคกขุนละคร หมู่ท่ี 7 
ต าบลส าโรง (ตามแบบที่
ก าหนด) 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

11 โครงการก่อสร้างสะพาน 
บ้านหลุมขา้ว หมู่ที่ 4 
ต าบลเกษมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
อบต. 

เกษมทรัพย์ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขยายเขตพื้นที่
รับ-ส่งน้ าชลประทาน 
หมู่ที่ 1 ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ 

ขยายพื้นที่รับ-ส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 1 

- - 3,000,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

มีแหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ 

สนง.ชลประทาน 
จังหวัด

นครราชสีมา 

13 โครงการขยายเขตพื้นที่
รับ-ส่งน้ าชลประทาน  
หมู่ที่ 5 ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ 

ขยายพื้นที่รับ-ส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 5 

- - 3,000,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

มีแหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ 

สนง.ชลประทาน 
จังหวัด

นครราชสีมา 

14 โครงการขยายเขตพื้นที่
รับ-ส่งน้ าชลประทาน   
หมู่ที่ 9 ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ 

ขยายพื้นที่รับ-ส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 9 

- - 3,000,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

มีแหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ 

สนง.ชลประทาน 
จังหวัด

นครราชสีมา 

รวม 14 โครงการ - - 23,000,000 19,500,000 26,500,000 10,900,000 13,400,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดบัด้านการเกษตร และเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การพฒันาเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การเกษตร และอตุสาหกรรม 

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณรอบบึง
หนองศาลา หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

1. เพื่อพัฒนาบึงหนองศาลา
ให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว
และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่
ส าคัญของต าบลเกษมทรัพย์ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง
ภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สวยงาม 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดีขึ้น  
3. เพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่
บริเวณบึงหนองศาลาให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
 

ปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์บึงหนองศาลา 
หมู่ที่ 1 ภายใต้แนวคิด  
“คงสภาพบึงน้ า
สาธารณะประโยชน์  
ที่เอ้ือต่อกิจกรรมที่
หลากหลาย โดย
ค านึงถึงการรักษา
สภาวะสมดุล ทั้ง
ทางด้านกายภาพ 
ชีวภาพ ชุมชนและ
เสน่ห์ของหนองน้ า
ธรรมชาติ” 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน
ในต าบล
เกษมทรัพย์ 
มีความ 
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
 

1. บึงหนองศาลา
เป็นศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวและพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจที่
ส าคัญของต าบล
เกษมทรัพย์ 
2. มีพื้นที่สีเขียว  
ภูมิทัศน์น่าอยู่ 
สวยงาม ท าให้
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 
3. สามารถพัฒนา 
การใช้พื้นที่บริเวณ
บึงหนองศาลา  
ให้เกิดประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจ 

อบจ.
นครราชสีมา 

รวม 1 โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 
จ านวน 1 ชุด 
(ราคาตามท้องตลาด) 

200,00 - - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

รวม 1 รายการ - - - 200,000 - - - - - 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

................................. 
 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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    1.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบลลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม้/ 
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และ ช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

(2)  

 6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(๒)  

 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการรว่มคิดร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา 
หารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติดเทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ 
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

  ๕. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรืองส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

 7. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 8. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ

และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2560 เช่นสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

 9. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1)  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงปวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้อง

ท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ี
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจาดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกนั 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
          และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
          ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
            ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง
ปริมาณ 

1. การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้
มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) โครงการ
ท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง
คุณภาพ 

1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 

10  

5.โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชุดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการเกษตรสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย
ได้มาก เช่น  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการเกษตรสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง
ท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  

1.ความประหยัด (Economy) 
2.ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3.ความมีประสิทธิผล 4.(Effectiveness) 
5.ความยุติธรรม(Equity) 
6.ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance  
Indicator:KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
 

 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 1) ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 

ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
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โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703 

ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ใช้การส ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 1.  ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ้อน โดยเฉพาะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณท่ีจะน าไปสู่
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า และห้วงท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
มักจะได้รับในช่วงฤดูฝน ท าให้เกิดปัญหาในระหว่างการด าเนินโครงการ 

 2.  โครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด  ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนมี
อย่างจ ากัดตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล    

 3.  การด าเนินโครงการต่าง ๆ มีข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 

http://www.dla.go.th/
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการดังท่ีกล่าว
มาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้ กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้าน       
ท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ     
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง  เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง ( Centralization)  หรือ  การกระจายอ านาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความ
เคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริง
ในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้
สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆท่ีกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก 
ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น 
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ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกันหนาวฟรี และของฟรีอื่น ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง    
สวนทางกับระเบียบ กฎหมาย และการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้ว
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรให้ความสนใจท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน     

แต่ละพื้นท่ีก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
บางพื้นท่ีประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย   เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้นบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความ
สามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคม
ใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไข
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่
หนังสือส่ังการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญใน
การอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่ง
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) โครงการตามแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ ควรก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงผลลัพธ์หรือ
ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชนและท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดขอบในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
  2) โครงการท่ีด าเนินการควรมีผลการด าเนินการท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ควรมีการ
เข้าถึงประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
  3) ควรเร่งรัดให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  4) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  5) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6) ควรเร่งรัดและก าชับให้เจ้าของโครงการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
  7) โครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผน หรือถ้าไม่ได้ท าหรือยกเลิกโครงการ ควรพิจารณาน า
โครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อไม่ให้งบประมาณ
ตกไป 
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